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تالیف کتاب های مرتبط با ایران در روسیه، مظهری از تالش های فرهنگی انجام شده در 
آن کشور برای شناخت ایران محسوب می شوند. در سال 1763 به هنگام بروز جنگ های 
کتاب درمورد ایران به زبان روسی تالیف شد.  جانشینی پس از مرگ نادرشاه، نخستین 
کتابی در 54 صفحه در رابطه با وقایع ایران نوشت و در  کتاب، براتیئچف،  نویسنده ی 
کتاب  سال 1763 در سنت پترزبورگ آن را به چاپ رساند. به همین ترتیب چاپ سوم 
ح مسافرت های یفره موف به آسیای میانه، ایران و هندوستان بود، در  که شر دیگری 
رایج مغرب زمین، در  یافت. همانند سنت  انتشار  160 صفحه  قازان و به سال 1811 در 
که  بود  روسی  قوی اراده ی  سیاحان  برای  مهم  انگیزه ای  سفرنامه نویسی  نیز  روسیه 
بخشی  بازگشت،  در  و  نهاده  راه  در  پای  مشرق زمین  و  آسیا  مناطق  شناسایی  عزم  با 
آن ها  جمله ی  از  می کردند.  عرضه  جهانیان  به  کتاب  تالیف  با  را  خود  دستاوردهای  از 
مسافران به ایران بودند که تعدادشان به مرور زمان بیش تر شد و در نتیجه سفرنامه های 
که به عنوان نمونه می توان از بالزیورسکی )نامه هایی از  بیش تری از آن ها انتشار یافت 
تا اسپاهان، سنت پترزبورگ، 1886، 108 صفحه( و بلیایف )گزارش  از بادکوبه  ایران، 
بر  عالوه  کرد.  اشاره  صفحه(   61  ،1908 تفلیس،  بندرعباس،  به  کرمان  از  مسافرت 
کز علمی روسی نیز اقدام به تالیف و انتشار آثار متعددی در  سیاحان، دانشمندان و مرا
کتاب خالصه ای از تاریخ و جغرافی ایران نوشته ی  کردند. در سال 1903  ارتباط با ایران 
بارتولد در سنت پترزبورگ در 176 صفحه چاپ و منتشر شد. در همان سال ها اطالعات 
و مقاالتی در ارتباط با ایران در مجله ی شعبه ی شرقی انجمن باستان شناسان روسیه 
الزارفسکی،  شرقی  السنه ی  انستیتو   ،1905 سال  در  ترتیب  همین  به  رسید.  چاپ  به 
کتاب تاریخ ساسانیان و تصرف ایران به دست اعراب نوشته ی  متصدی چاپ و انتشار 

کریمسکی در 416 صفحه شد.6
کتاب های مذکور در روسیه، تدریس زبان و ادبیات فارسی در  تالیف و چاپ  با  هم سو 
کشور از سال 1818 در دانشگاه پطرگراد آغاز شد. در ابتدای امر فقط به تدریس زبان  آن 
از  می شد.  کتفا  ا ایران  تاریخ  و  فارسی  کالسیک  ادبیات  تاریخ  کورش«،  دوران  »فارسی 
دوره ی  ایران  باستانی  زبان  و  اوستایی  زبان  تدریس  کاسوویچ  پروفسور   ،1863 سال 
هخامنشی را شروع کرد. در همین موقع کرسی مخصوص »تاریخ شرق« تاسیس گردید و 
تدریس تاریخ ایران نیز به این کرسی محول شد. موسس این کرسی پروفسور گریگوریف، 
و  زلمان  بعد  چندی  بود.  رشته  این  در  تحقیقی  اثر  چند  مولف  و  معروف  ایران شناس 
ع  ژوکووفسکی نیز به او پیوستند. زلمان در سال 1875 دو سخنرانی با عناوین »علل تنو
زبان  لهجه های  تاریخ  درباره ی  مختصری  »تفسیر  و  پهلوی«  خط  نوشتن  و  خواندن 
باستانی فارسی و زبان اوستایی فارسی« انجام داد. او 40 سال از عمر خود را )1916-

گذراند.7   1876( به تدریس زبان باستانی ایرانی و زبان اوستایی ایران 
فیلم سازان  توسط  ایران  وقایع  با  ارتباط  در  فیلم های مستند  در همین دوره نخستین 
روسی ساخته شد. فیلمی در رابطه با سان دیدن نیروهای قزاق توسط محمدعلی شاه، 
تبریز و فیلم زندگی مردم در خیابان های  افتتاح خط  آهن جلفا به  با  ارتباط  فیلمی در 
که در ارتباط با ایران تا  )کوچه پس کوچه های( همدان، فیلم های مهم مستندی هستند 

قبل از تشکیل اتحاد جماهیر شوروی توسط مستندسازان روسی ساخته شد.8  

6  ▪ آثار مولفین روسی درباره ی ایران، مجله ی پیام نوین، ش3، س2، آذر 1338، صص 67-61 و همان، 
ش 4، س 2، دی 1338، صص 65-71.   

7 ▪ مجله ی پیام نوین، ش 5، س 6، اسفند 1342، صص 83 و 84. 
8 ▪ تهامی نژاد، همان. 

سیاسی  آشفته ی  اوضاع  افشار،  )نادرشاه(  نادرقلی  ظهور 
فرمانده ی  به عنوان  ابتدا  نادر  داد.  تغییر  کلی  به  را  ایران 
شاه تهماسب دوم در نبردهایی پیروز شد؛ سپس با برکناری 
تهماسب و به تخت نشاندن نوزادی به نام شاه عباس سوم 

نایب السلطنه ی ایران شد. 
از جانب  به دلیل پیروزی های پی درپی نادر،  دولت روسیه 
او احساس خطر می کرد و در سال 1110 خورشیدی )1732 
میالدی( عهدنامه ی رشت بین دو کشور امضا شد. طبق این 
کمیت ایران بر مناطق جنوبی رود  معاهده دولت روسیه حا
ایران  شمالی  ایاالت  سرعت  به  و  شناخت  رسمیت  به  را  کر 
به  منوط  را  قفقاز  مناطق  از  عقب نشینی  اما  کرد.  تخلیه  را 
سال 1113  در  بعد،  کمی  نمود.  عثمانی  دولت  عقب نشینی 
خورشیدی )1735 میالدی( عهدنامه ی گنجه بین دو کشور 
دوباره  پترکبیر  دوره ی  در  ایران  اشغالی  مناطق  و  شد   امضا 
به ایران بازگردانده شد  و تا مدت ها روسیه به عنوان متعهد 

ایران در رکاب نادر به جنگ می رفت.
> 

نامه و هدایای شاه عباس سوم به ملکه آنا 
و اعالم تاج گذاری و جلوس به تخت  سلطنت ایران

1112
Abbas III’s letter to Anna of Russia’s, 

announcing his coronation 
 1733

نامه ی ملکه آنا به نادرقلی خان، نایب السلطنه ی ایران در خصوص تحکیم روابط و پذیرش سرگی گالیستین، 
به عنوان نماینده ی روسیه در دربار ایران -1113 

 Anna of Russia’s letter to  Nader Gholi Khan (the Iranian regent) about strengthening the
 relations and accepting Sergei Golitsyn as the Russian representative

in the court of Iran - 1734
 

نامه ی شاه طهماسب دوم به امپراتور پترکبیر
مبنی بر درخواست پذیرش اسماعیل بیک
به عنوان سفیر ایران و 
اعالم مراتب دوستی و تفاهم بین دو کشور
Tahmasp II’s letter to Peter the Great about accepting Ismail 
Bek as the ambassador of Iran, offering a hand of friendship.    



عهدنامه ی ترکمانچای
1206خورشیدی/1243قمری/1828میالدی 

ابهام در تعیین  ایران و روسیه به علت  جنگ های دوم 
کشور  گلستان، از جانب دو  کشور در معاهده ی  حدود دو 
تصرف  و  روسیه  زورگویی های  با  بود.  قابل پیش بینی 
ناحیه ی گوگچای و بالیغ لو بهانه ی الزم برای جنگ های 
دوم پیش آمد. با مرگ الکساندر اول و تحریکات انگلیس 
و  ایران  جنگ های  دوم  دوره ی  داخلی  هیجانات  و 
روسیه بدون اعالم رسمی شروع شد. عباس میرزا حمله را 
گلستان را  کرد و طی دو  ماه تمام مناطق عهدنامه ی  آغاز 
گرفتند و تقریبا  آزاد نمود. اما خیلی زود روس ها آن را پس 
یک  سال بعد ایروان و تبریز نیز به دست روس ها افتاد.

کرد.  میانجیگری  پیشنهاد  و  خطر  احساس  انگلیس 
کرات صلح در قریه ی ترکمانچای انجام شد و از طرف  مذا
دولت ایران عباس میرزا و میرزا ابوالحسن خان وزیر امور 
روس ها  طرف  از  و  قائم مقام  ابوالقاسم  میرزا  و  خارجه 
داشتند. شرکت  وی  ستادی  افسران  و  پاسکیویچ  ژنرال 

گذاری خانات ایروان و نخجوان  حاصل این عهدنامه وا
روسیه،  به  غرامت  تومان  ده کرور  پرداخت  روسیه،  به 
در  روس  تجاری  کشتی های  به  آزاد  عبور و مرور  اجازه 
کشتی های جنگی به روسیه،  دریای خزر و انحصار عبور 
کنسولی  کشور، اعطای حق قضاوت  تبادل سفیر بین دو 
به اتباع روسیه،حمایت روسیه از ولیعهدی عباس میرزا، 
ک توسط  تعیین مقررات خرید و فروش یا معاوضه ی امال

کشور بود. اتباع دو 

ترکمانچای عهدنامه ی 
1206

The Treaty of Turkmenchay
1828

گلستان عهدنامه ی 
1192شمسی/1228قمری/1813میالدی

جنگ های اول ایران و روس 10 سال به طول انجامید، این درگیری طوالنی 
از  بعد  را  خارجی  و  داخلی  کشمکش  قرن  یک  حدود  که  شد  شروع  زمانی 

کرده بود. فروپاشی صفویه تحمل 
و  قتل  دچار  نیز  ایران  شرقی  شمال  سرحدات  ساله   10 جنگ های  طول  در 
غارت های زیادی شد که تقریبًا ویرانی و تلفات آن از مناطق جنگی کم تر نبود. 
کشور دولت ایران مجبور به پذیرش پیشنهاد صلح  با توجه به اوضاع و احوال 
گرفت. متن عهدنامه  انجام  گلستان  کرات صلح در قریه ی  روس ها شد. مذا

گور اوزلی تنظیم شد. توسط سفیر بریتانیا در ایران سر 
اقتصادی به امضای میرزا  عهدنامه ای شامل سه قسمت ارضی، سیاسی و 
نماینده ی  رادیشچف  نیکالی  و  ایران  نماینده ی  ابوالحسن  خانایلچی 
گنجه، شکی، شروان، قوبا،  روسیه رسید. در این عهدنامه مناطق قره باغ، 
سامگرلو،  آبخاز،  کارتلی،  و  کاختی  ایالت  داغستان،  هرجا،  کو،  با دربند، 
گرجستان در ساحل  گوریا، ایمرتی و تمام شهرها و روستاهای مناطق غربی 
کوه های آرارات از ایران جدا شد.  دریای سیاه، خانات ایروان و نخجوان و 

گشت. کیلومتر مربع از ایران جدا  ع حدود 220هزار  در مجمو

گلستان عهدنامه ی 
1192

The Treaty of Gulistan
1813
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روابط سیاسی-اقتصادی 
تا 1299 شمسی برای ما بسیار  ایران در سال های 1296  بر مردم  انقالب روسیه  تاثیر پیروزی  شاید امکان درک 
که نزدیک به یک قرن تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دولت متجاوز و  مشکل باشد. ملتی 
کشور را شنید. در آغاز بهار 1296/ 1917/ 1335 خبر  گاه خبر شروع انقالب در این  ستمگر روسیه قرار داشت، به نا
که برای ایرانیان بهت آور بود: »در روسیه انقالب شده و تزار سرنگون  شگفت انگیزی در ایران منتشر شد؛ خبری 
آنانی  ایرانیان، چه  رایحه ای خوش شامه ی همه ی  آمده است.« بدین سان  کار  بر سر  گردیده و حکومت جدید 
کارگزاران و دست نشاندگان دولت روسیه بودند و چه  کشور تحت سیطره ی مستقیم عمال،  که در مناطق شمالی 
کرد.  کشور و در سراسر دنیا ـــــ به ویژه در قفقاز و آسیای میانهـ ــــ  به سر می بردند را نوازش  که در دیگر نقاط  ایرانیانی 

کار شده و به مجلس دومای روسیه نوشتند:  آزادی خواهان زخم خورده ی ایرانی به سرعت دست به 
که روشنائی عالم را  که چنین دست های نیرومندی بین مشرق و مغرب برافروخته، فروغ درخشانی است  »مشعلی 
که به واسطه اصول واحده در اهتراز می باشند، قادر  کرد و آخرین ظلمت ها را مرتفع ساخته، مللی را  تکمیل خواهد 

که یکدیگر را شناخته، دست محبت برادرانه به هم بدهند.«1 خواهد ساخت 
در پاسخ، از روسیه ندای آزادی از سلطه ی تزاریسم رسید: 

گردیده، عن قریب به ظفرمندی صلح جویانه دنیا منجر  که اینک در مملکت ما فرمانروا  »عظیم ترین اصول عالیه 
که بهتر از قوه وحشیانه قدیمه می تواند منافع و آمال  که با عالقه های صمیمیت و برادری  گیتی  خواهد شد و ملل 

آنان را حل و تصفیه نماید، مربوط خواهد ساخت.«2 
ایرانیان  کرد. در روزهای بعد،  ایرانیان را به آینده امیدوار  پاسخ دلگرم کننده ی نمایندگان عضو دومای روسیه، 
کرده و آن را بهاری در بهار طبیعت  به شادمانی از برداشته شدن فشار طاقت فرسا و ویرانگر روسیه ی تزاری استقبال 

گرفتند. خواندند و در وصف آن جشن ها 

1 ▪  روزنامه ی ایران، فوق العاده ملحق به ش 58، 11 جمادی الثانی 1335 قمری، ص 4.
2 ▪ همان، ش 70، 10 رجب 1335 قمری، ص 1.
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گام های  خ از سوی دولتمردان شوروی در همان  اتخاذ سیاست صدور انقالب سر
با سقوط دولت  ایران  در  پایان رسید.  به  لهستان  در  با شکست فاحش  نخست 
وثوق الدوله، روی کار آمدن دولت مشیرالدوله و سپس دولت سپهدار اعظم، ابطال 
قرارداد 1919 و اظهار تمایل دولت ایران برای برقراری رابطه با شوروی، زمینه ساز 
اعزام هیئتی از ایران به مسکو به ریاست مشاورالممالک انصاری شد. آن هیئت 
کرات  مذا بالفاصله  و  رسیده  مقصد  به  1299شمسی  1920میالدی/آذر  نوامبر  در 
 1921 فوریه   26 قرارداد  امضای  به  نهایت  در  که  کراتی  مذا شد؛  آغاز  دوجانبه 
میالدی/ 7 اسفند 1299 شمسی بین دو کشور منتهی گشت.  فصل اول آن قرارداد 
که دولت تزاری روسیه با  به اعالم الغاء »تمام معاهدات و مقاوالت و قراردادهایی 
کرد.  ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود«، اختصاص پیدا 
با توجه به اهمیت مندرجات قرارداد 1921، آن قرارداد مهم ترین مبنای حقوقی و 
قانونی بین دو کشور تا هنگام فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی محسوب می شد.  

355

 امضای قرارداد  1921
Signing 
The Contract 1921

قرارداد 1921
The Contract 1921

تصویب و توشیح عهدنامه ی مودت بین ایران و شوروی
1299

Ratifying the Treaty of Freindship Between 
Iran and the Soviet Union

1921 

نامه ی انتصاب علیقلی خان انصاری
1299
The contract concluded in 1921, Aligholi Khan 
Ansari’s appointment letter



و  ایران  بین  بیطرفی  و  تامینیه  عهدنامه ی 
اتحاد جماهیر شوروی منعقد شد. این عهدنامه 
کتبر1927 میالدی/مهر1306شمسی امضا  در ا
علی قلی خان  ایرانی  هیئت  راس  در  و  شد 
گئورکی  و  ایران  خارجه ی  امور  وزیر  انصاری 
کمیسر ملی امور خارجه ی  واسلویچ چیچرین 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مسکو 
تمامیت  به  احترام  قرارداد  این  شد.در  منعقد 
کید شد و دو  تا کشور  ارضی و حفظ منافع دو 
امور  در  مداخله  هیچ گونه  شدند  متعهد  کشور 

یکدیگر نداشته باشند.

  
امضای پروتکل
درباره ی بندر پهلوی 
1306/11/06
The treaty concluded on 1/27/1928, 
concerning the port of Pahlavi

  
طرفین قرارداد در حال امضای
عهدنامه ی تامینیه و بیطرفی 
بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- 1306 
The parties signing The Treaty of 
Guarantee and Neutralty
Between Persia and The USSR-1927

  
تصویری از اولین ماموریت

اتحادجماهیر شوروی 
1302

The first mission of 
the Soviet Union

1924

  
تصویری از اولین ماموریت

اتحادجماهیر شوروی 
1302

Departure from the king’s palace 
1923

  
قبل از ارائه ی دیپلم قدرتمند

اتحاد جماهیر شوروی 
1301

Prior to the Diploma issued 
by the Soviet Union

1923

  
افسران کنسولگری شوروی در مشهد
1306
The Soviet Union Embassy officers 
in Mashhad
1927



که در جبهه های  خود نداشته و دخالت جدی ای در امور داخلی ایران نمی کردند. از زمستان 1944/1322 به بعد 
جنگ ورق به نفع شوروی و دیگر متفقانش برگشت و تکلیف جنگ تا اندازه ی زیادی مشخص شد، مقامات دولت 
گرفتن امتیازهای اقتصادی در ایران برآمدند. نخستین  شوروی به تدریج درصدد فراهم آوردن زمینه های نفوذ و 
از  نفتی  امتیاز  گرفتن  برای  کافتاردزه  به  ریاست  هیئتی  که  هنگامی   1944/1323 سال  تابستان  اواخر  در  اقدام 
که تا آذرماه  کرد  گردید. اقدامات آن هیئت در تهران بحران شدید سیاسی ای ایجاد  مسکو عازم ایران شد، انجام 
کشور در ایران را متوجه حمایت  همان سال ادامه داشت. شکست شوروی در اخذ امتیاز، نوک پیکان سیاست آن 
که فعالیت،  کرد  کشور  کردستان و مناطق شمالی  گروه های مشابه در  از تشکیل فرقه ی دمکرات آذربایجان و دیگر 

اهداف و آمال آن ها در نهایت خطر بزرگی را متوجه ایران می کرد. 
تا   1942/1321 سال  در  ریال  میلیون   299 حداقل  از  موردبحث  سال های  در  کشور  دو  تجاری  مبادالت  میزان 
کثر میزان ساالنه ی صادرات ایران  کثر1500میلیون ریال در سال 1325 در نوسان بود. در طول این مدت حدا حدا
که هردو در سال 1325  کثر صادرات شوروی به ایران، 953 میلیون ریال بود  به شوروی 547 میلیون ریال و حدا

اتفاق افتادند.2  
با پایان یافتن جنگ جهانی در سال 1324/1945، زمان ایفای عهد و اجرای فصل پنجم پیمان اتحاد بین سه 
پایان  از  کثر شش ماه پس  از قوای خارجی در مدت حدا ایران  بریتانیا پیرامون تخلیه ی  و  ایران، شوروی  کشور 
تا حدود  آن ها  قوا ی  که  آذربایجان  فرقه ی دمکرات  از  و حمایت  پشتیبانی  با  اما دولت شوروی  فرارسید؛  جنگ 
کرده بود، در تالش برای حفظ نفوذ خود در شمال ایران برآمد. البته اعتراضات مکرر دولت ایران،  قزوین پیشروی 
حمایت های بین المللی دول قدرتمند غربی از ایران و در نهایت توافقات سه دولت معظم آمریکا، شوروی و بریتانیا 
گزیر به عقب بردن نیروهای خود از ایران و  در مجموعه کنفرانس های مسکو )1946-1945(، دولت شوروی را نا

گمرک، 1336.   گمرک، اداره ی آمار و بررسی ها، سالنامه ی  کل  گمرکات و انحصارات، اداره ی  2 ▪ وزارت 

با شرکت وینستون چرچیل، فرانکلین دالنو  کنفرانس تهران 
روزولت و ژوزف استالین از آذرماه 1322شمسی/نوامبر 1943  
در  شوروی  سفارت  در  محرمانه  و  ِسری  به صورت  میالدی 
جهانی  جنگ  پایان  از  پس  کنفرانس  این  شد.  برگزار  تهران 
دوم بود. استقالل و تمامیت ارضی ایران با صدور اعالمیه ای 

گردید. کنفرانس تضمین  در پایان 
و  شد  برگزار  شوروی  سفارت  محل  در  تهران  کنفرانس 
گزیر بود به  کنفرانس نا محمدرضا پهلوی نیز برای شرکت در 
کنفرانس، چرچیل و روزولت حاضر  سفارت برود. در جریان 
در  تنها  وی  با  و  بروند  پهلوی  محمدرضا  دیدار  به  نشدند 
کاخ مرمر  کردند. دیدار استالین با شاه در  محل سفارت دیدار 
پهلوی  محمدرضا  اطرافیان  از  یکی  خواهش  و  تالش  با  نیز 
سفارت  مسئوالن  از  خ الدوله(  )مور سپهر  احمدعلی  نام  به 

گرفت. شوروی صورت 
عالوه بر این با وجود آن که واشنگتن و لندن پیشنهاد مسکو 
شوروی  و  انگلیس  آمریکا،  رهبران  اجالس  تشکیل  برای  را 
را  ایران  دولت  به هیچ وجه  ولی  بودند  پذیرفته  تهران  در 
تهران  در  کنفرانس  تشکیل  برای  خود  تصمیم  جریان  در 
نیز خبری  کنفرانس  در  کرات خود  مذا از  و حتی  ندادند  قرار 
رهبران  ورود  روز  در  تنها  نشد.  داده  ایرانی  مسئوالن  به 
متفقین،علی سهیلی نخست وزیر وقت ایران در جریان سفر 

این سه قرار داده شد.
این نشست تاثیر مهمی بر جنگ جهانی دوم داشت. آمریکا 
ارتش  تا  کرد  کمک  آن  به  )شوروی(  خ  سر ارتش  تجهیز  با 
به  کند.  نابود  استالینگراد  شهر  دروازه های  در  را  نازی  آلمان 

گرفت. همین خاطر، ایران پل پیروز متفقین لقب 
 
کنفرانس تهران
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به   1324 سال  در  ایران  زیبای  هنرهای  نمایشگاه  نخستین 
شد.  تشکیل  تهران  در  فرهنگی  روابط  انجمن  تالش  و  سعی 
شد،  برگزار  غالمرضا  شاهپور  کاخ  در  که  نمایشگاه  این  در 
را به  730 تابلوی نقاشی  کردند و  ایرانی شرکت  125 هنرمند 

گذاشتند. نمایش 
گروه هنرمندان قدیم و جدید تقسیم بندی می شدند  آثار به دو 
گلستان  کاخ  و از مجلس شورای اسالمی، مجموعه ی ملک و 
جمع آوری شده بودند. تعدادی از آثار جدید نیز از خود هنرمندان 
کت  ما بافته ها،  مجسمه سازی،  نقاشی،  بود.  آمده  دست  به 
تشکیل  را  آثار  هنرستان  هنرجویان  آثار  همچنین  و  معماری 
می داد. این نمایشگاه از دو جهت دارای اهمیت زیادی است؛ 
نخست این که مردم و هنرمندان برای اولین  بار چنین اتفاقی 
ج نهادن دولت به مقوله ی  را تجربه می کردند و دوم به دلیل ار
پوشش  و  مطبوعات  توجه  هنرمندان.  به  اعتباربخشی  و  هنر 
که در نشریات  خبری این نمایشگاه نیز متفاوت بود؛ به طوری 
مختلف درباره ی آن ها نقدهایی نوشته شد. از بین هنرمندانی 
که در این نمایشگاه حضور داشتند می توان به این افراد اشاره 
کرد: محسن مقدم، حسین بهزاد، حسنعلی وزیری، اسماعیل 
آشتیانی، علی کریمی، علی مطیع، سوروگین، میرمصور ارژنگی، 
یحیی  شهبازی،  ناصر  کاظمی،  حسین  حیدریان،  علی محمد 
دولتشاهی، مارکار قرابگیان، منوچهر ویشکایی، شوکت الملک 
صادق،  صبا،  مستعانی،  خواجه نوری،  عفت الملوک  شقاقی، 
ابوالحسن صدیقی،  ملک آرا، هوشنگ سیحون، هاراطونیان، 
از  تعدادی  به  پایان  در  غیره.  و  پتگر  جعفر  فروغی،  محسن 

هنرمندان نشان افتخار اهدا شد.

 نمایشگاه  هنرهای زیبا  ]تمام تصاویر[
)از مجموعه ی حسن حامدی(

1324
Fine Arts Exhibition [All Images]
(From Hasan Hamedi's Collection)

1945



Literature affiliated with the Soviet Academy of Sciences and was immediately 

renamed the Gorky Institute. The institute engaged in a comprehensive study of 

the literature of various nations, and its scientific and research activities were 

carried out in several essential respects. Above all, the institute studied the 

essential stages of the development of realism in national literature, as well as 

issues of national aesthetics and theory of literature and folklore.

Cinema

The film screenings organized by the Association between 1947 and 1956 include:

• Holding four festivals of Soviet films

• Screening 207 fictional movies

• Film screening at the end of each of the 244 lecture and memorial sessions 

• 461 Russian fiction films for students of institute of Russian language

• Screening 59 science films with explanations for school and university students

که فضای سیاسی  در سال 1325 حدود پنج سال از برکناری رضاخان از سلطنت گذشته بود 
نسبتًا باز آن دوره شرایط گردهمایی نویسندگان را فراهم کرد.

که احمد قوام  کنگره به همت انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی برگزار شد؛ زمانی  این 
)قوام السلطنه( نخست وزیر بود و سر آن داشت که با اتحاد جماهیر شوروی روابط حسنه داشته 
باشد تا بتواند این کشور را ترغیب کند نیروهای نظامی اش را از ایران بیرون ببرد. از زمان پایان 
یافتن جنگ دوم جهانی، نیروهای متفقین مناطقی از ایران را به اشغال خود درآورده بودند.

»خانه ی  باغ  در  بودند،  آمده  هم  گرد  آن  در  زمانه  نویسندگان  مهم ترین  که  کنگره  این 
فرهنگ« در حضور قوام و ایوان واسیلیف سادچیکو، سفیر وقت شوروی، تشکیل جلسه داد.

که از 4 تا  گردهمایی نویسندگان و روشنفکران ایرانی بود  کنگره ی نویسندگان ایران اولین 
12 تیرماه برگزار شد.

در این نشست نزدیک به هشتاد شاعر و نویسنده و مترجم، ازجمله صادق مستشارالدوله 
)صادق صادقـ  رییس هیئت مدیره ی انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی(، محمدتقی 
کبر دهخدا، علی اصغر حکمت، نیما یوشیج،  بهار )وزیر وقت فرهنگ و رییس کنگره(، علی ا
الهوتی،  ابوالقاسم  ناتل خانلری،  پرویز  طبری،  احسان  علوی،  بزرگ  هدایت،  صادق 

بدیع الزمان فروزانفر، حبیب یغمایی، فاطمه سیاح و غیره حضور داشتند.
کوتاه و  کرد. این قطعنامه شامل یک مقدمه ی  کار خود قطعنامه ای صادر  کنگره در پایان 
پنج بند است. در مقدمه به زمینه ی تاریخی نزاع بین خیر و شر در ادبیات فارسی اشاره شد 
کید شد. در یکی از بندها  که ادبیات در »دل ها برانگیخته« تأ و بر انسان دوستی و برابری ای 
اظهار امیدواری شد که نویسندگان در نظم و نثر به طرفداری از عدالت و حق برخاسته، در آثار 
خود به آزادی و دانش و مبارزه با ستمگری و دفع خرافات بپردازند و با فاشیسم مبارزه کنند.

کنگره آرزومند بود »مناسبات فرهنگی و ادبی موجود بین ملت ایران و تمام  همچنین این 
دموکراسی های ترقی خواه جهان، باالخص اتحاد شوروی بیش از پیش استوار گشته، به نفع 

صلح و بشریت توسعه یابد.«
گویندگان و نویسندگان  که »بنیاد اتحادیه ی  کنگره در پایان خواهان ایجاد تشکیالتی بود 
کانون نویسندگان  که در نیمه های دهه ی چهل با تشکیل  کند، امری  ایران« را پی ریزی 

ایران میسر شد.

یکی از مهم ترین برنامه های به اجرا درآمده 
برگزاری  شوروی  فرهنگی  مقامات  سوی  از 
نمایشگاه دائمی فرهنگی شوروی در تهران 
پوشکین،  راجع به  نمایشگاه  این  در  بود. 
مدارک،  اسناد،  روسی،  نامدار  نویسنده ی 
مربوط  پرده های  و  عکس ها  تابلوها، 
ارتش  تاسیس  سال  بیست و پنجمین  به 
استالین  جایزه ی  که  اشخاصی  و  سرخ 
درآمد.  نمایش  به  و  کرده اند  دریافت  را 
شده  اجرا  برنامه های  جالب ترین  از  یکی 
و  ایران  فرهنگی  روابط  انجمن  توسط 
 ،1326-1332 سال های  طول  در  شوروی 
عکاسان  عکس های  نمایشگاه  برگزاری 
آن  بار  نخستین  بود.  تهران  در  آماتور 
شد.  تشکیل  سال1326  در  نمایشگاه 
مورد   1327 سال  در  نمایشگاه  دومین 
گرفت. از جمله  استقبال بسیار زیادی قرار 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه مهندس 
بیگلو  عزیز  هنری(،  )عکس های  فروغی 
)عکس هایی از کاشی کاری های اصفهان(، 
دکتر مقدم )عکس هایی از مناظر تاریخی(، 
برفی  مناظر  از  )عکس هایی  کیانوری  دکتر 
از  )عکس هایی  کشاورز  دکتر  زمستانی(،  و 
مناظر روستایی(، دکتر  رضوی )عکس هایی 
از مناظر و صورت ها( بودند. در این نمایشگاه 
با  رنگی  عکس های  از  بعضی  »پزوتیف« 

پروژکتور نشان داده می شد. 

 
اعضای  انجمن ایران و شوروی

در  حال بازدید از نمایشگاه
The Soviet-Iranian Cultural Center’s

members visiting the exhibition 

 
شخصی در حال سخنرانی
در مراسم بزرگداشت لنین

Speech in Lenin’s commemoration  

 
جوانان وابسته به سازمان های چپی 

در ایران)احتماال حزب توده( در صف انتظار برای 
امضای دفتر یادبود فوت استالین 

در سفارت شوروی در ایران 
)ایوان واسیلویچ سادچیکف سفیر شوروی(

 حدود سال 1331  
The young leftists in Iran
(Probably the members of 

the Tudeh Party) standing in line 
to sign the Stalin’s death memorial 

notebook in the Soviet embassy in Iran, 
1952- The Soviet ambassador, 

Ivan Sadchicov 

  
دیواِن 
میرعلی شیر  نوایی
Ali-Shir Nava'i’s
poetry book 
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Political, Economic Relations

Kennedy’s presidency in the United States and the emergence of acute international 

crises, such as the Bay of Pigs incident on the coast of Cuba, and the increased risk of a 

US-Soviet nuclear war, eventually propelled the two countries to a new era of conflict 

resolution. As for the crisis in the Iranian-Soviet relations, the Kremlin’s main demand 

was for the US missile bases not to be stationed in the Iranian territory. Due to its 

compliance with the new global policy of de-escalation, the Iranian government paved 

the way for mutual understanding with the Soviet government. At the beginning of 

the new era, the Iranian and Soviet authorities were preparing to sign an agreement to 

expand economic and technical cooperation. Consequently, a document was finalized 

during the visit of then Secretary-General of the Soviet Communist Party, Leonid 

Brezhnev, to Tehran.

In June 1965, Mohammad Reza Pahlavi’s visit to Moscow provided the basis for the 

conclusion of a new technical and economic cooperation agreement between Iran and 

the Soviet Union. The cooperation included the construction of a metal foundry in 

Isfahan, a manufacturing corporation in Arak, and one thousand and one hundred 

kilometers of pipeline from southern to northern Iran to transport Iranian gas to the 

Soviet Union. The refurbishment of the Jolfa-Tabriz railway and the establishment of 

a lead and zinc plant in Iran concluded signings contracts and agreements between 

the two countries on a good note. 

In 1971, the two countries participated in more than sixty industrial and technical 

projects, and the number of Russian experts in Iran reached one thousand five hundred.

The relations between the two countries continued to expand in the same way from 1971 

to 1978. The two trips of Mohammad Reza Pahlavi to Moscow and Leonid Brezhnev’s 
259



130



132



< <
»کار، فرمانروای جهان خواهد بود!«
هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان روسی
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Labor will rule the world!"
Artist: Unknown
Date: 1920 - Text: Russian
Source: The State Central
Museum of Contemporary History
of Russia (SCMCHR)

<
»کودکان آینده ی ما هستند.
برای آن ها دنیای جدیدی خواهیم ساخت.«
هنرمند: ناشناس
سال: 1299- متن به زبان های روسی و تاتاری
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Children are our future.
We are building them a new world."
Artist: Unknown
Date: 1920 - Texts: Russian and Tatar Language
Source: Mardjani Foundation

<
»مسلمانان! رفقا!
که اداره ی آموزش نظامی  در هنگ سواره نظام 
کنید.  کرده نام نویسی  برای خدمت وظیفه تاسیس 
که تنها خود شما هستید 
کنید.« می توانید از خانه، سرزمین و آزادی تان دفاع 
هنرمند: ناشناس
سال: 1297 - متن به زبان تاتاری
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Comrades! Muslims! Enemies of the working people 
are encroaching on your freedom!"
Artist: Unknown
Date: 1919 - Text: Ottoman Turkish
Source: Mardjani Foundation  
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>
»خطاب به مردم قفقاز!

ژنرال های تزاری، زمین داران
و سرمایه داران با آتش و شمشیر آزادی

کشور شما را  کردند و  ما را خفه 
به بانک داران خارجی فروختند.

خ شوروی ارتش سر
 بر دشمنان پیروز شد و شما 

از بندگی ثروتمندان رهایی یافتید. 
زنده باد قفقاز شوروی!«

هنرمند: د. مور
سال: 1299

متن به زبان های روسی و تاتار
از مجموعه ی بنیاد مرجانی

"Peoples of the Caucasus!
Tsarist generals, 

landowners, and capitalists 
have strangled 

our freedom by fire and sword 
and sold out your country 

to foreign bankers. 
The Red Army of 

Soviet Russia
has vanquished your enemies;
it brought you liberation from

bondage of the rich.
Long live the Soviet Caucasus!"

Artist: D. Moor
Date: 1920

Texts: Russian and 
Tatar Language

Source: Mardjani Foundation

237
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»ورانگل هنوز زنده است.
بی رحمانه او را بکش!«

هنرمند: د. مور
سال: 1299 - متن به زبان روسی

از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Wrangel is still alive.

Finish him off without mercy!"
Artist: D. Moor

Date: 1920 - Text: Russian
Source: Mardjani Foundation

<<
»زندگی مردمان شرق شوروی
کاپیتالیست« کشورهای  و 
هنرمند: ریام
سال: 1300 - متن به زبان های روسی و ازبکی
از مجموعه ی
موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"The life of people in the Soviet East
and in capitalist countries"
Artist: RiaM
Date: 1921
Texts: Russian and Uzbek
Source: The State Central Museum of 
Contemporary History of Russia 
(SCMCHR)

<<
»کارگران و دهقانان!
که طی 10 سال  اجازه ندهید آن چه 
کنند!« ایجاد شده است را نابود 
هنرمند: ناشناس
متن به زبان های روسی و ازبکی
"Workers and dehkans, 
don’t let them destroy 
what has been created 
over 10 years!"
Artist: Unknown
Texts: Russian and Uzbek
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که همانا اساس قدرت اتحاد شوروی  کشاورزان را  کارگران و  »ما اتحاد 
است تحکیم و تقویت خواهیم نمود.«
هنرمند: ناشناس
سال: 1300 - متن به زبان روسی
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Let us strengthen the alliance of workers and
peasants, the foundation of the Soviet country."
Artist: Unknown
Date: 1922 - Text: Russian
Source: The State Central Museum of
Contemporary History of Russia (SCMCHR)

  
ع جمعی، دشمن طبقاتی خود را دفع می کنیم.« »با ایجاد مزار

هنرمند: ناشناس
سال: 1309 - متن به زبان ازبکی

از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Let us strengthen the alliance of workers

and peasants, the foundation of the Soviet country."
Artist: Unknown

Date: 1930 - Text: Uzbek
Source: Mardjani Foundation

<<
»کارگران و کشاورزان با اتحاد قوی خود همه ی ستمگران را نابود کردند.«

هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان ترکی آذربایجانی

از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Workers and peasants have destroyed all oppressors 

with their strong alliance."
Artist: Unknown

Date: 1920 - Text: Azerbaijani
Source: Mardjani Foundation

خ تبریک می گویند! »کارگران روسی به آذربایجان سر
پاینده باد اتحاد آذربایجان با روسیه!«
هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان ترکی آذربایجانی
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Russian workers congratulate Red Azerbaijan! Long live 
the alliance of Azerbaijan and Russia!"
Artist: Unknown
Date: 1920 - Text: Azerbaijani
Source: Mardjani Foundation 217



کشاورز. »هفته ی 
کشاورزان!« کارگران و  زنده باد اتحاد 

هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان روسی

از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Peasant Week.

Long live the Alliance of Workers and Peasants!"
Artist: Unknown

Date: 1920 - Text: Russian
Source: The State Central Museum of

Contemporary History of Russia (SCMCHR)

>>
»ای زن تاتار!

به صفوف زنان زحمت کش روسیه ی شوروی بپیوندید!
دست در دست پرولتاریای روس، آخرین زنجیرها را در هم شکن!«

هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان های روسی و تاتاری

از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Tatar women! 

Join the ranks of all Soviet Russian female toilers!"
Artist: Unknown

Date: 1920 - Texts: Russian and Tatar Language
Source: Mardjani Foundation

»پاینده باد جمهوری سوسیالیستی تاتارستان شوروی! 
وحدت زحمت کشان، عامل قدرت و استحکام جمهوری تاتارستان است.«

هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان های روسی و تاتاری

از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Long live the Tatar Soviet Socialist Republic!
The strength and might of the Tatar Republic

lie in the unity of workers."
Artist: Unknown

Date: 1921 - Texts: Russian and Tatar Language
Source: Mardjani Foundation
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»هر 10 فرد سیر تنها با اهدای فونت )واحد وزن( آرد در ماه،
گرسنگی نجات می دهند.« یک برزگر را از مرگ بر اثر 
هنرمند: ناشناس
سال: 1300 - متن به زبان های روسی و تاتاری
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Calling ten well-fed people!
By giving three pounds of flour a month each,
you will save one plowman from starvation."
Artist: Unknown
Date: 1921 - Texts: Russian and Tatar Language
Source: The State Central Museum of
Contemporary History of Russia (SCMCHR)

خ" »اهدایی از سوی "ترکستان سر
به مستضعفات منطقه ی ولگا«
هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان های روسی و قزاقی
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Dedicated to the starving people 
of the Volga Region, from the Red Turkestan"
Artist: Unknown
Date: 1921 - Texts: Russian and Kazakh
Source: The State Central Museum of
Contemporary History of Russia (SCMCHR)

کارگران است، »قانون شوروی برای 
جایی برای افراد بیکار و سودجو، ژنرال ها، استثمارگران

یا استعمارگران وجود ندارد.«
هنرمند: ناشناس

سال: 1300-1299 - متن به زبان های روسی و ازبکی
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
" The Soviet rule is for working people, 

there is no room in power for loafers or exploiters, 
generals, landlords, or colonialists."

Artist: Unknown
Date: 1920 - 1921 - Texts: Russian and Uzbek

Source: The State Central Museum of 
Contemporary History of Russia (SCMCHR)

> >
»هر 10 فرد سیر می توانند با اهدای سه فونت )واحد وزن( نان،
کنند.« گرسنه را اطعام  یک انسان 
هنرمند: ناشناس
سال: 1300 - متن به زبان های روسی و تاتاری
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Ten well-fed people can feed one hungry person 
by giving three pounds of grain each."
Artist: Unknown
Date: 1921 - Texts: Russian and Tatar Language
Source: The State Central
Museum of Contemporary History of Russia
(SCMCHR)

»ای دانش آموخته!
وظیفه ی تو آموزش به بی سوادان است!«
هنرمند: ناشناس
سال: 1299 - متن به زبان های روسی و ازبکی
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Literate people, it is your duty to
teach those who are illiterate!"
Artist: Unknown
Date: 1920 - Texts: Russian and Uzbek
Source: The State Central Museum of
Contemporary History of Russia (SCMCHR) 199
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کمونیست  »تاریخچه ی حزب 
اتحاد جماهیر شوروی. شماره ی 24«
هنرمند: آ. ام. رودچنکو
سال: 1302 - متن به زبان ازبکی
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"VKP(B) history in posters. No. 24"
Artist: A. M. Rodchenko
Date: 1923 - Text: Uzbek
Source: Mardjani Foundation

 
گوشه ی تصویر شماره ی 3« »لنین در 
هنرمند: ناشناس
سال: 1298 - متن به زبان ترکی
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Lenin Corner Series No. 3"
Artist: Unknown
Date: 1920 - Text: Turkish
Source: Mardjani Foundation

  
گوشه ی تصویر. »لنین در 

کار متضمن شکل گیری موفق سوسیالیسم است.« مشارکت زنان در 
هنرمند: ناشناس

سال: 1299 - متن به زبان ترکی
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Lenin in the corner.

Participation of women in work is a guarantee of successful 
formation of socialism"

Artist: Unknown
Date: 1920 - Text: Turkish

Source: Mardjani Foundation

 
»جمهوری سوسیالیستی ازبکستان
 اتحاد جماهیر شوروی«
هنرمند: ای. بوگراد
سال: 1310 - متن به زبان روسی
از مجموعه ی
موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Uzbek SSR"
Artist: I. Bograd
Date: 1932 - Text: Russian
Source: The State Central Museum of 
Contemporary History of Russia
(SCMCHR) 197



  
کرد. کشت پنبه را تضمین خواهیم  »ما اجرای برنامه ی 
گسترده ی نبرد برای خودکفایی تولید پنبه در اتحاد جماهیر شوروی.« عرصه ی 
هنرمند: ناشناس
سال: 1311 - متن به زبان های روسی و ازبکی
از مجموعه ی موزه ی مرکز دولتی تاریخ معاصر روسیه
"Let us ensure fulfillment of the cotton program. 
Intensify the struggle for cotton independence of USSR!"
Artist: Unknown
Date: 1931 - Texts: Russian and Uzbek 
Source: The State Central
Museum of Contemporary History of Russia
(SCMCHR)

  
»جنبش استالینیستی ما به دنبال
ارقام باالیی از برداشت پنبه ی خام است.«
هنرمند: ام. ریخ
سال: 1315 - متن به زبان ازبکی
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Our Stalinist movement strives for
high raw cotton harvest figures."
Artist: M. Reikh
Date: 1936 - Text: Uzbek
Source: Mardjani Foundation

  
کنید که برای فصل زمستان ذخیره فراهم  »دهقانان! فراموش نکنید 
کشاورزی را تعمیر نمایید. و ادوات 
همچنین زمین خود را به موقع زیرکشت ببرید.«
هنرمند: و. یرمیان
سال: 1299 - متن به زبان ازبکی
از مجموعه ی بنیاد مرجانی
"Dehkan! Don’t forget to store up for the winter
and mend farming equipment! Sow seeds on time!"
Artist: V. Yeremyan
Date: 1920 - Text: Uzbek
Source: Mardjani Foundation
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History of Poster Art
According to Encyclopædia Britannica, poster is a placard in the form either of 
letterpress or of illustration, for posting up or otherwise exhibiting in public to attract 
attention to its contents. According to Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, 
before the Fire of London, the rails and posts, which protected foot-passengers in 
the streets, were used for affixing theatrical and other announcements, whence the 
name of posting-bills or posters. In later times, the name has come more generally 
into use for any large separate sheet, illustrated or not, utilized to attract publicity, 
even though not actually posted up. In the article advertisements, the use of posters 
is discussed, and newspaper posters (or contents bills) under Newspapers. However, 
the illustrated poster has come to represent a special form of artistic design.1

The new era of posters, including its usage for propaganda, started in the twentieth 
century. The Russian equivalent of the word was taken from the German Plakat. The 
artistic style of poster design owes much to the evolution of theatrical advertisements 
and announcements, in which natural ornamentations and images began taking 
more space than before. The poster’s growing popularity, however, has been due to 
the developments in people’s political, social, and cultural life.

The Prevalence of Posters in the Soviet Union
As a means of political propaganda, posters were a part of the “Cultural Revolution” 
program in the Soviet era. Since graphics was considered the most appropriate art 
form and thus it was widely used in the Soviet era, posters were designed as tools 
that delivered visual information through short but sensational texts (slogans) and 
clear imagery to influence the thought of the people. These posters made sense to 
the masses. The posters were meant to provoke, mock, explain, critique, or elevate.
In an era of pervasive illiteracy, visual tools were most effective in propagating 
new ideologies, systems, values, behavioral norms, and lifestyles. To some extent, 
posters were replacing newspapers and filling a gap in the new generation’s 
information blockade. V. P. Polonsky, an art expert, writes about posters of the 
Russian Revolution era, “Poster is a weapon for motivating the masses; it is a tool 
for organizing the psychology of the collective.”2

Lana (Svetlana) Ravandi-Fadai PhD. (b. 1970, Baku, Azerbaijan) graduated from 
the Eastern Studies Department of Baku State University and in 1997 received her 
Master’s Degree as a Regional Specialist in Iran from the Moscow State Institute 
of International Relations. After earning her doctoral degree in 2002, Ravandi-Fadai 
PhD. became a Senior Research Fellow at the Institute of Oriental Studies of the 
Russia Academy Sciences. In 2010, she won a research fellowship at the Institute for 
Social History in Amsterdam. 
In addition to her ongoing work as a Senior Research Fellow at the Institute of 
Oriental Studies, Ravandi-Fadai is currently a professor of the Contemporary East in 
the Department of History, Political Science and Law at the Russian State University 
for the Humanities and an associate professor in the Department of World Economics 
and Politics at the Higher School of Economics in Moscow.
Her works examine political and social developments in Iran, the contemporary 
Middle East, and the Caucasus' political parties and factions, government institutions, 
educational policy, ethnic, and women’s issues.
Ravandi-Fadai’s book, Political Parties and Organizations of Iran (2010), traces 
the formation of modern political parties in Iran from the early 20th century to the 
present and was chosen out of 700 new publications as runner-up for "Best Book 
of the Year on Political Science and the Middle East" by the Russian Academy of 
Sciences. She was a contributor to the quadralingual book Storied Land: Kurdish 
Culture Through the Eyes of Russian Scholars (2014) and co-authored The Past and 
Present of Religious Mentoring in Shia Islam (2017) about the institution of marja’ 
taqlid (second prize for best book of the year from the Institute of Oriental Studies). 
Her book, Victims of Their Faith, co-authored with Dr. Touraj Atabaki, traces the fates 
of Iranian communist revolutionaries in the first half of the 20th century.
She has authored over 100 scholarly publications and been invited to speak at the 
University of Tehran, Oxford University, Virginia Military Institute, SOAS University 
of London, and Universit degli Studi di Napoli “L'Orientale,” among others. 1▪ https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Poster

2 ▪ For more information, see Полонский В.П. Русский революционный плакат. М.: 1925. 159
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پیرهن سبز و خّرم
جلدهای »پروگرس«، یک نگاه

فرهنگ در معنای گسترده ی آن نزد مردماِن طبقه ی متوسِط تحصیل کرده و اهل فرهنِگ ما، به ویژه در قلمرو هنر 
گاه  و ادبیات و منِش اجتماعی -مشخصًا در دهه های 1320 و 1330 و دو یا سه دهه ی پس از آن- گاه عمیق و 
سطحی، متاثر از حزب توده و به نیابت از شوروی بوده است. اعضای اصلی حزب توده و حتی رده های میانی، 
باسواد و بافرهنگ و دانا بودند و زبان های دیگر می دانستند و از رهگذِر ترجمه های آنان به ویژه در ادبیات و متون 
کاِر سیاسِی آنان بود، طبقه ی متوسِط ما صاحب فرهنگی تراِز نوین شد؛ طبقه ای  نظرِی سوسیالیستی که بخشی از 
کارفرمایان و فرادستان سروکار داشت و فرهنِگ داشته ی خود را به آنان  کارگران و فرودستان و هم با  که هم با 
تاثیرگذاری فرهنگی در دسترس مردماِن عمدتًا  ارزان، عالی ترین وسیله ی  کتاب  کتاب، آن هم  منتقل می کرد. 
باطنًا غیرحزبِی سوسیالیستی/ و  ارزاِن ظاهرًا  کتاب های  نشِر  و میدان داِر  باتجربه  نهاِد بسیار  و  تنگ دست است 
که مرکز آن در مسکو بود و در  انتشارات پروگرس )به معنای پیشرفت( بود؛ پروگرِس شوروی  ایران،  توده ای در 

تهران نیز فروشگاه داشت.
کارنامه ی ُپروپیمانش  کوشا بود، لیکن در  کتاب های فارسی ترجمه شده، بسیار  گرچه در نشر  انتشارات پروگرس ا
یعنی  ع،  موضو اصِل  در  چندان که  است؛  بوده  کیفیت  از  مهم تر  بارها  برای شان  کمیت  که  ببینیم  می توانیم 
که وسیله ی آنان برای رساندن پیام شان و رسیدن به هدف شان بود، میزان خطا و نقصان  کیفیت زبان فارسی 
دانا،  بسیار  فارسی  زبان  مقوله ی  در  توده  حزب  باسواد  مترجمان  و  نویسندگان  است.  اندازه  از  بیرون  کژی  و 
پروگرس  با  آنان  حتی  وقتی  لیکن  بود؛  هم  صاحب عقیده  و  صاحب نظر  بین شان  و  بودند  سخت گیر  و  کاری 
نبود.  چندانی  خبر  آنان  از  مورد انتظار  درستِی  و  ِنفاست  و  کیفیت  از  که  افسوس  و  عجیب  می کردند،  همکاری 
گمنام بودند )نام شان روی جلد نمی آمد( و نامدارها اغلب با نام هایی مستعار  اغلب مترجمان فارسی پروگرس 
فروغیان  حبیب  )فردوس(،  نوشین  عبدالحسین  پورتجن(،  پرویز  )پرویز،  طبری  احسان  جمله  از  می کردند؛  کار 
)علی حمید(، الک قازاریان، محمد پورهرمزان، جعفر اردوبادی )علی بیات(، مهدی رستمی و...؛ اما هیچ یک 
خ( نمی رسیدند. فارسِی آنان، اغلب شان، خوب و  گامایون )سیف الدین همایون فر کار به پای  کثرِت  در وسعت و 
کار احسان طبری در زبان و ادبیات  کرده بود و دامنه ی  خیلی خوب بود. عبدالحسین نوشین شاهنامه تصحیح 
گرچه همیشه قوی و قدرتمند نبودند، روی  کتاب ها ا فارسی گسترده و ُپرمایه بود. عجیب این که فارسِی برگ های 

کم نیستند:  جلد آن ها اغلب سست و ضعیف بود و نمونه ها برای اثبات این مدعا 
که می توانیم نادیده  پرده از رازها برکنار میشود )جلد 1( در دستگاه زبانی فارسی، جدا از رسم الخط نادرستش  ـ 
که  پیداست  و  است  ناهمخوان  فارسی  زبان  نحو  و  صرف  با  آن  ساختمان  که  می آید  حساب  به  نامی  بگیریم، 
کاِر ترجمه سر  گامایون، این عنوان را چندان با دقت انتخاب نکرده است. وقتی حجم  مترجِم ُپرکار و ُپرسابقه، 

و  گرافیک  طراح  عکس،  پژوهشگر  عکاس،  نویسنده،  ایران(  تهران،   ،1343 )م.  کریم مسیحی  یوریک 
کتاب در قلمرو داستان، نمایشنامه، عکس و  منتقد هنرهای تجسمی است. او سابقه ی نگارش 13 عنوان 

عکاسی و سینما را دارد.
با  کتاب نخست وی، مجموعه داستان طبقه ی همکف و جستارهایی درباره ی عکس های سینمایی  دو 
نویسندگی  در  او  گرچه  ا شدند.  منتشر   1382 سال  در  هم زمان  به طور  هردو  می زند،  سپیده  شب  عنوان 
کریم مسیحی  هر دو رشته را ادامه داده است، بیش تر به عنوان جستارنویس عکاسی شناخته می شود. 
آموزشی  کارگاه های  و  دارد  و دیدن عکس  با عنوان عکس  درباره ی شیوه های عکس دیدن  نظری  کتابی 
از وی در نشریات  نقد و جستار  یادداشت،  کنون ده ها مقاله،  تا کرده است.  برگزار  زمینه  این  بسیاری در 

فرهنگی و هنری منتشر شده است.
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دهباشی: دوره ی دبیرستان وارد فعالیت های اجتمایی و سیاسی شدید؟
کالس چهارم دبیرستان فعالیت های چپ داشتم. من از 

دهباشی: پدر حضور داشت؟
پدر زنده بود.

دهباشی: خبر داشت؟
کنم و به حزب توده بروم. گفت:  که می خواهم در فعالیت های سیاسی شرکت  گفتم  گذاشته بود. به او  پدر مرا  آزاد 
گر اصرار داری، برو تجربه بیاموز.« تجربه اش برایم  کار درستی نمی کنی، راه درست این نیست ولی ا »به گمان من 
گفتم، در آن دعوای بی معنا، چوب بی  جهتی خوردم، خون بر سر و  که  گران درآمد. در همان زدوخوردی  خیلی 
که »بیا ببینم چه شده؟ با همان ریخت خونینت بیا،  کرد. بابا فرستاد  سینه ام ریخت و به خانه آمدم، مادر غش 
گفتم؟ حاال می خواهی باز هم بروی؟« من  گفت »هان، هیچ تجربه آموختی؟ یادت هست چه  نترس.« من رفتم، 
گفتم »بله، باز هم می روم.« گفت: »برو، ابلهی پسر، برو آقاجان، برو هرکار می توانی بکن.« بعد از فوت  با سربلندی 
کردیم. بر اثر آن واقعه از دانشگاه اخراج  که استادان را یک صبح تا عصر زندانی  پدر وقایع دانشگاه اتفاق افتاد 

شدم و به زندان افتادم.

حق شناس: از فعالیت های حزبی بگویید.
کمیته ی  کالس دهم. برای تشکیل جلسه به منزل آقای دکتر تسلیمی می رفتیم. آن وقت عضو  دبیرستان بودم، 

مرکزی سازمان جوانان بود و عضو حزب توده.

که بعد وزیر شد و رئیس دانشگاه آذربایجان؟ حق شناس: همان تسلیمی 
گوینده ی  کوچکش منوچهر است. ایشان آن موقع خیلی فعال و تئوریسین سازمان جوانان و  بله. فکر می کنم اسم 

حوزه ی ما بودند.

گرفتید؟ دهباشی: چگونه در معرض این جریان چپ قرار 
که به مسائل سیاسی  کثر آن ها  ا کثر مردم طبقات متوسط و پایین در معرض جریان های چپ بودند.  ا آن موقع 
عشق داشتند، به حزب می رفتند. به هر حال من عشق به مسائل سیاسی را هم از بابام آموخته بودم و هم از شرایط 

اجتماعی آن روز و البته آموزش های غیرمستقیم پدر.

دهباشی: تصور نمی فرمایید تبعید و زندان های پدر در سیاسی شدن شما تاثیر نگذاشت؟ 
و  رضا شاه  درباره ی  بابا  شد،   1320 وقتی  بلکه  بود،  گذاشته  سیاسی  اثر  من  بر  پدر  تبعید  و  زندان  نه تنها 
خودکامگی هایش زیاد صحبت می کرد، و نیز درباره ی اوضاع روز مملکت. من به سیاست چپ جلب شدم. حزب و 
مسلک به نظرم شریف و انسانی می آمد. ولی در عمل صحنه ها و چیز های زشتی دیدم. مثاًل دیدم کارگر های شورای 
گرفتند و »زنده باد حزب توده«گویان  که یخ می فروخت،  را  را آسفالت می کردند، شخصی  ما  که خیابان  متحده 
از  نتیجه  در  بودم.  منزه طلب  خیلی  آمد.  بدم  و  دیدم  این چیز ها  از  مورد  هشت  هفت   من  خوردند.  را  او  یخ های 
گسستم، تا دوباره وقتی وقایع آذربایجان شروع شد، طاقت نیاوردم، باز رفتم و دیگر عضو ماندم تا در  حزب توده 

مهرداد بهار )1373-1309، تهران، ایران( نویسنده و پژوهشگر ایرانی و فرزند پنجم ملک الشعراء بهار 
از  سیاسی  فعالیت  به دلیل  که  بود  تحصیل  مشغول  تهران  دانشگاه  ادبیات  دانشکده ی  در  او  است. 
کارشناسی  دانشگاه رانده شد و به زندان افتاد. وی بعد از بازگشت از زندان تحصیالت خود را در دوره ی 
کرد.  گذراند و دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت  به پایان رساند، تحصیالت تکمیلی را در انگلستان 
از آثار او می توان به واژه نامه ی ُبندهش، جمشیدشاه، بستور، پژوهشی در اساطیر ایران، ادیان آسیایی 

کرد. و از اسطوره تا تاریخ اشاره 
-

این متن بازنشر  بخشی از مقاله ی »گفت وگو با دکتر مهرداد بهار« در شماره ی 54 ماهنامه ی ِکلک است.
این گفت وگو در 17، 18 و  25 تیر 1372 با حضور داریوش شایگان، علی محمد حق شناس، کتایون مزداپور، 
کزاد در  کیا، فرهنگ رجایی، علی دهباشی، رامین جهانبگلو و فضل اهلل پا مهین دخت صدیقیان، خجسته 

خانه ی دکتر امیرحسین جهانبگلو انجام شد.
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کتاب  های فارسی »پروگرس« متن آخر 

"Progress" feedback request text
for readers



منتخبات
کنستانتین پائوستوفسکی نویسنده: 

گامایون ترجمه: 
مسکو

Anthology 
Author: Konstantin Paustovsky 

Translation: Gamayun
Moscow

  
چند چامه و درام

نویسنده: الکساندر پوشکین
گراور روی جلد:  و. آ. فاوورسکی

از مجموعه ی کالسیک های ادبیات روسی
A Collection of Poems and Dramas

Author: Aleksandr Pushkin
Cover Gravure: Vladimir Andreyevich Favorsky

From Russian Literature Classics series

   
داستانهای ایوان پترویچ بلکین فقید
نویسنده: الکساندر پوشکین
ترجمه: ضیاء اهلل فروشانی
از مجموعه ی کالسیک های ادبیات روسی
مسکو ــــ 1353
The Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin
Author: Aleksandr Pushkin
Translation: Ziaullah Foroushani
From Russian Literature 
Classics series, Moscow - 1975

منتخبات
)چاپ دوم(

کنستانتین پائوستوفسکی نویسنده: 
گامایون ترجمه: 

تاشکند
Anthology 

(Second Edition)
Author: Konstantin Paustovsky 

Translation: Gamayun
Tashkent

 
النگوی یاقوت سرخ و چند داستان و حکایت

کوپرین نویسنده: آلکساندر 
ترجمه: حبیب ف.

از مجموعه ی کالسیک های ادبیات روسی
1354

The Garnet Bracelet and Other Stories 
Author: Aleksandr Kuprin

Translation: Habib F.
From Russian Literature Classics series

1976

   
رودین
نویسنده: ایوان تورگنف
ترجمه: آلک قازاریان
از مجموعه ی کالسیک های ادبیات روسی
Rudin
Author: Ivan Turgenev
Translation: Alec Ghazarian
From Russian Literature Classics series



>
یک روز

نویسنده: یوسلیانی
ترجمه: حبیب ف.

1354
One Day

Author: Yusliani
Translation: Habib F.

1975

> >
شما را  بمسافرت در اتحاد شوروی دعوت می کنیم

نویسنده: سرگی باروزدین
ترجمه: حبیب ف.

کاُروین تصویرسازی: 
1351

We Invite You to Travel to the Soviet Union
Author: Sergey Barozdin

Translation: Habib F.
Illustrations: Karovin

1973

>
گوچا افسانه ی باچا و 

نویسنده ها: اوتی آ، یوسلی آنی
کائی کا مترجم: م. 

کانوف تصویرسازی: یو. ما
1354

The Legend of Bacha and Gocha
Author: Ottie A., Yusli Ani

Translation: M. Kakaei
Illustrations: Yu. Makanov

1975
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< <
کی، چی نقاشی میکند؟
نویسنده:  ویاچسالو لگ کوبیت
ترجمه: م. کاکائی
تصویرسازی:  لگ کوبیت - 1354
Who Paints What?
Author: Vyacheslav Lagkobit
Translation: M. Kakaei
Illustrations: Lagkobit - 1975

 
روباه و آقا موشه

نویسنده: ویتالی بیانکی
گامایون ترجمه: 

تصویرسازی: یو. واسنتسف
The Fox and the Mouse

Author: Vitaly Bianki
Translation: Gamayun

Illustrations: Yury Vasnetsov

 
زنده باد آب

کورنی چوکوفسکی
ترجمه: ا. ایرن

تصویرسازی: ی. میشکوف - 1354
Long Live Water!

Author: Korney Chukovsky
Translation: A. Iren

Illustrations: Y. Mishkov - 1975

<
گرگ آواز خواندن 
نویسنده: باریس زاخودر
ترجمه: حبیب ف.
تصویرسازی: ویکتور چیژیکف
The Wolf Who Sang Songs
Author: Boris Nikolaevich Zakhoder
Translation: Habib F.
Illustrations: V. Chizhikov

سه خرس
نویسنده: ل. تولستوی
تصویرسازی: یو.واسنتسوف
1354
The Three Bears
Author: Leo Tolstoy
Illustrations: Yuri Vasnetsov
1979 071



شیطنت های آندروشا
نویسنده و تصویرگر: یوری چرپانف

ترجمه: حبیب ف.
1356

Andrusha’s Naughty Games
Author and illustrator:

Yuri Cherepanov
Translation: Habib F.

1977

کوچولو
نویسنده: آلکسی الپتف

ترجمه: ژاله
1359
Tiny

Author: Alexi Laptov
 Translation: Jaleh

1980

 
سرداری سورمه ای پشت و رو دوخته شده 

)افسانه ملی بالروسی(
ترجمه: مینا ف.

تصویرسازی: میالشفسکی
1354

Cross Stitch Embroidery
 (Belarusian  National Folktale)

Translation: Mina F.
Illustrations: Milashevsky

1975

چنین بچه ای هم هست
گنیا بارتو نویسنده: آ

ترجمه: ا. آذر
تصویرسازی: و. لوسین، و. مونین، و. پرتسوف

There is Such a Kid
Author: Agniya Barto

Translation: I. Azar
Illustrations: V. Lucian, 

V. Monin, V. Pertsov

  
خرسک من

نویسنده: زینائیدا الکساندروا
گامایون ترجمه: 

کولموگورتسوا تصویرسازی:  بانو ای. 
My Teddy Bear

Author: Zinaida Alexandrova
Translation: Gamayun

Illustrations: E. Kolmogorova

 
بچه بیکاره

کیم نویسنده: یا. آ
ترجمه: ایرن آذر

تصویرسازی: فیدور لمکول - 1347
Idle Kid

Author: Yakov Akim
Translation: Iren Azar

Illustrations: Fedor Lemkul - 1968

  
شوکتوگان
نویسنده: ترجمانوف
ترجمه: حبیب ف.
کلی نیکوف - 1355 تصویرسازی: 
Shoktogan
Author: Tarjomanov
Translation: Habib F.
Illustrations: Kelly Nikov - 1976

  
اسب نقره طالیی )افسانه ملی روسی(

گرد آورنده: م. بوالتف
ترجمه: اخگر

تصویرسازی: ت. ماورینا
Golden Silver Horse (Russian Folktale)

Compiled by M. Bolatov
Translation: Akhgar

Illustrations: Mavrina

قورباغه هوانورد 
کالسیک روسی و شوروی( )ادبیات 
گارشین و.  نویسنده: 
ف. حبیب  ترجمه: 
چاروشین تصویرسازی: 
1354
The Frog Went Travelling
(Russian Classic Literature)
Author: Vsevolod Garshin
Translation: Habib F.
Illustrations: Evgeniy Charushin
1975

 
غ  گربه و مر گربه و ننه  سگ و بابا 
)ترانه ملی روسی(
تصویرسازی: ی. واسنتسف
The Dog, Papa Cat, Mama Cat, 
and the Chicken 
(Russian Folksong)
Illustrations: Yuri Vasnetsov
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Progress Publishers of the Soviet Union

The Cooperative Publishing Society of Foreign Workers in the USSR that came to 

worldwide fame in the 1960s as Progress Publishers, started its activities in 1931 as a 

non-governmental organization. This publication was first owned by the Comintern, 

known also as the Third International. By the time the Soviet Union collapsed in 1991, 

the publication’s name had already changed several times. After the Comintern was 

dissolved, it was transferred to the governmental section. Nevertheless, it expanded 

its activities in four main lines every year: translating books by Marxists and Leninist 

theoreticians, providing and publishing student textbooks and enlightening people 

on the Marxist-Leninist theories, translating the works by Soviet authors into other 

languages, and translating books by foreign authors into Russian.

The present paper considers subjects such as the role of translation in the Soviet 

Union, the first translators who rendered the Marxist-Leninist theories into Persian 

(as the member of the Comintern), the translators who rendered the Persian 

contemporary works into Russian, and the formation and evolution of Progress 

Publishers as well as the role of the Persian section in its activities. 

When the Bolsheviks came to power in Russia, intellectuals who advocated the new 

regime and leftist ideals, fulfilled their ambitions. One of their goals was to expedite 

the formation of a “New Soviet Man,” meaning a perseverant, strong, intelligent, 

cultivated, and informed person who is mentally and physically prepared to live in a 

communist society. In 1918, Maxim Gorky, who was a renowned author and respected 

by the Bolshevik leaders, proposed one of the most ambitious plans for enlightening 

the country and perhaps the world. From this scholar and political activist’s point 

of view, literature was the best and easiest way of reforming people’s behavior and 

building their character. Gorky believed that the New Soviet Man should have access 

to all the masterpieces of world literature, so that he can read Shakespeare, Homer, 

or Ferdowsi when he returns home after a working day in a factory or farm, diving 

deep into the minds of these authors. Accordingly, the World Literature Publishing 

House, which operated under the umbrella of the Commissariat of Enlightenment, 

was founded by Gorky in Saint Petersburg on September 4, 1918. The publication 

planned to publish and translate the works of 1200 poet and foreign authors under 

seven categories: original books, popular literature, the newly-published foreign 

literature, children’s literature, world classic literature, the French Revolution 

memoir, and the oriental culture. The country needed professional translators and 

a general strategy for translation to implement the plan. Thus, Gorky’s idea became 

one of the primary motivations for the development of translation theories in the 
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During World War I, Iran was constantly invaded by foreign forces, which can be studied 

in terms of their direct and indirect cultural effects rather than their military influence 

and physical presence. Iran was subjected to invasions of Russians, on the one side, and 

Germans on the other. The presence of Germans had a significant impact on Iran and 

helped foster the German culture in the country. Many students went to Europe, 

especially to Germany, and subsequently, they went to Great Britain. The increasing 

number of Iranian graduates in Germany who returned to their homeland resulted in a 

situation in which the German culture became more significant in Iran. The scope of such 

significance of specific issues of the time is yet to be studied; the instances can be traced 

in the idea of returning to the ancient Persia and the architecture of the time according to 

the ancient manuscripts—concurrent with the first Pahlavi dynasty.1 

This paradigm was followed by both the intellectuals, whether or not they agreed 

with it, until the formation of the Tudeh Party in Iran. Extreme anti-Arab sentiments 

and the revival of the ancient Persia were among the tendencies of that period, which 

was manifested in the book Aneran published cooperatively by Sadegh Hedayat, 

Shin Parto, and Bozorg Alavi in that period. The Rab’e Group2 [lit. Group of Four] was 
formed in that time and the members’ devotion to the group led to the division of 
labor. Mojtaba Minovi edited the famous The Letter of Tansar, Sadegh Hedayat wrote 
Parvin, the Daughter of Sasan, and Bozorg Alavi and other members wrote about the 
brilliant stories of the Persian Empire. At its most extreme, they used to call Ferdowsi 
as Spahbed Ferdowsi, which can be found in the Shahnameh published in Russia. 
Recapturing the past, created a new identity for the developing Iran; although this 
period was apparently had one eye to the past, it aspired to move the country forward. 
In this period, a number of books by Thomas Mann, translated by Hushang Iarni, as 
well as works by Freud and Stefan Zweig were translated into Persian; yet, there was 

1 ▪ Although Reza Pahlavi was renowned for favoring the British, he showed a clear tendency towards the Germans. His viewpoint on 
the progressive Germany and a lack of attachment to Britain are mentioned in Taqizadeh’s memoir, “Good for you, because tomorrow I 
have to tolerate the bloody British ambassador.” Obviously, the British had realized it as well. It is written in Mohammad-Ali Foroughi’s 
memoir about Reza Pahlavi, when he was leaving Iran, the British were going to put someone from the Qajar Dynasty on the throne, 
but Foroughi recommended them to change their minds; however, they said the young prince had the world map in his bedroom and he 
was following the progress of the German army, when the radio announced that the German army advanced on a certain location, he 
felt on top of the world. 
2 ▪ The Rab’e Group chose its name in opposition to the scholars of Sab’e Group [lit. Group of Seven], who were considered old-fashioned. 
Sadegh Hedayat, Mojtaba Minovi, Masoud Farzad, and Bozorg Alavi were the first four members who selected the name. Abd al-Husayn 
Nushin, Mohammad Moghadam, Gholamhossein Minbashian, Zabih Behrouz, Parviz Natel-Khanlari, and Nima Yooshij were among the 
members who joined the group later.
2 ▪ The Rab’e Group chose its name in opposition to the scholars of Sab’e Group [lit. Group of Seven], who were considered old-fashioned. 
Sadegh Hedayat, Mojtaba Minovi, Masoud Farzad, and Bozorg Alavi were the first four members who selected the name. Abd al-Husayn 
Nushin, Mohammad Moghadam, Gholamhossein Minbashian, Zabih Behrouz, Parviz Natel-Khanlari, and Nima Yooshij were among the 
members who joined the group later.
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